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Kepada jemaat-jemaat di Galatia, Kasih karunia menyertai kamu dan Damai sejahtera dari
Tuhan, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri-Nya... karena
dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak
Tuhan Bapa kita Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! amin.
Tim Conway

Saudara terkasih, saat anda menyadari ketika kasih menguasai dirimu... bagi saya ... Yesus
melakukannya untuk saya! Ketika Kasih itu datang dan terus memegangmu. Ia mengasihi saya.
Dia berikan diri-Nya untuk saya. Ketika kau bernyanyi “Oh, kasih-Nya begitu dalam” dan itu
bukan sekedar hal yang biasa. Kasih itu datang padamu lalu kamu mendengar suara Tuhan
berkata "Aku melakukan itu untukmu". Saudara terkasih, Rasul Paulus mengetahui sehingga
mendesak pria maupun wanita untuk berserah segalanya kepada Kristus. Begitu menarik.
Begitu berkuasa. ini bukan hal yang kecil. Saat kamu bernyanyi atau mendengar dan kasih
itu ada di sini saudara-saudara! Di sini! dosa saya bukan sebagian, tapi semuanya sudah
diserahkan di kayu salib dan tidak diingat lagi.
Ketika seseorang merenungkan Kristus dan Kristus tiba-tiba masuk dan mengalir jamahan
demi jamahan dengan sentuhan kasih-Nya. Engkau tidak lagi bangkit dan pergi tidur
dengan istri tetangga mu. Saudara terkasih, inilah tempat kita tinggal. Kamu berkata "Yah
itu cukup naik turun." Saudaraku itu realitas, itu nyata dan Paulus mengetahui itu. Paulus
tidak berkata "Jemaat Efesus dengarlah, aku berlutut di ujung sini berdoa pada Tuhan
supaya Ia mencurahkan kuasa-Nya yang melimpah dengan rahmat melalui karunia Roh dan
memberimu pengertian betapa besar kasih-Nya untuk kamu. Janganlah di seberang sana
kamu mendukakan Roh Kudus sementara saya disini berdoa untukmu”. Oleh karena Roh yang
melakukan dan oleh-Nya berkuasa mewujudkan kasih Kristus datang bagi kamu. Saudara
terkasih, ini lebih besar dari sekedar membaca. "Kristus mengasihi aku." Saudara terkasih,
ketika kasih itu menguasai dirimu. Dan saat kamu menyadari, bagi saya Dia melakukan ini
untuk saya.
Bob Jennings

Segalanya, Dia telah lakukan segala sesuatu, dan segalanya sesuatu telah siap. Pintu terbuka
untuk menampung masalahmu yang paling sulit dan mengatasi dosa anda dan membawa kamu
ke suatu tempat yaitu sorga dan memberimu hidup kekal saat ini dan sekarang kamu mau
berkata "Tidak!" Kamu berkata, "Aku baik-baik saja, aku nyaman dimana aku mau". Janganlah
hal itu terjadi. Mari, Bertobatlah. Tanggalkan dosamu dibelakang. Semua dosa dan dosa yang
engkau ketahui, tinggalkan semua itu di belakang. Biarlah harta benda dan keluarga lepas dari
kehidupan fana ini. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya percaya bahwa

saya adalah orang berdosa dan saya pantas masuk neraka. Saya tidak layak maka Engkau
membawa saya masuk sorga, namun saya percaya bahwa Yesus mati bagi orang berdosa
seperti saya. Saya percaya Engkau mati untuk menebus hutang dosa. Saya sungguh percaya.
Saya percaya bahwa Yesus mati bagiku, tanpa imbalan apapun. Itu kesalahan Jemaat Galatia.
Semuanya adalah Yesus dan Injil hanya Yesus saja.
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